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นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
1. โครงสร้ างการกํากับดูแลกิจการ
ในการดําเนินการของบริษัทฯ เพือให้ บรรลุถงึ วิสยั ทัศน์ของบริษัทฯ ในการเป็ น “เป็ นองค์กรชันนําในการบริ หาร
และจัดการกากของเสียอุตสาหกรรมเพืออนุรักษ์ สงแวดล้
ิ
อม” คณะกรรมการมีภารกิจและหน้ าทีความรับผิดชอบตามทีระบุไว้
ในกฎหมายและมติทีประชุมคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการได้ แต่งตังคณะกรรมการชุดย่อยเพือช่วยกํากับดูแลงานเฉพาะ
ด้ าน และกลันกรองงานดังกล่าวแทนคณะกรรมการ เพือให้ การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
โครงสร้ างและหน้ าทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษัทฯและคณะกรรมการชุดย่อย มีรายละเอียดดังนี
คณะกรรมการบริษัทฯ
 โครงสร้ าง
จํานวนของคณะกรรมการเป็ นไปตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ โดยมีจํานวนไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่
เกิน 15 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึงหนึงของจํานวนกรรมการทังหมดต้ องมีถินทีอยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการ
ของบริ ษัทฯ จะต้ องเป็ นผู้มีคณ
ุ สมบัติตามทีกฎหมายกําหนด
 การดํารงตําแหน่ งของกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอืน
เพือให้ คณะกรรมการสามารถอุทิศเวลาในการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ
คณะกรรมการไม่ควรดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอืนเกิน 5 แห่ง โดยไม่มีข้อยกเว้ น
 จํานวนองค์ ประชุม
จํานวนองค์ประชุมขันตํา ณ ขณะทีคณะกรรมการจะลงมติในทีประชุมคณะกรรมการ ต้ องมี
กรรมการอยูไ่ ม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทังหมด
 หน้ าทีและความรั บผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ มีดังต่ อไปนี
1) คณะกรรมการบริษัทฯ ต้ องดูแลการดําเนินงานของบริษัทฯ และปฏิบตั ิหน้ าทีให้ เป็ นไปตาม
กฎหมาย วัตถุประสงค์และข้ อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของทีประชุมผู้ถือหุ้น ด้ วยความซือสัตย์สจุ ริตและด้ วยความ
ระมัดระวังเพือรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ
2) คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้ าทีพิจารณาและอนุมตั ินโยบาย แผนงาน ทิศทาง เป้าหมายเชิง
กลยุทธ์และแผนการดําเนินธุรกิจโดยรวมของบริ ษัทฯ และกํากับดูแลให้ ฝ่ายจัดการดําเนินการให้ เป็ นไปตามนโยบายและ
แผนงานทีกําหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3) คณะกรรมการบริษัทฯ ต้ องรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และดําเนินงานเพือรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือ
หุ้น มีการเปิ ดเผยข้ อมูลต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้ องครบถ้ วน มีมาตรฐานและโปร่ งใส และมีการรายงานการมีสว่ นได้ เสียของ
ตนเองต่อบริษัทฯ
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4) คณะกรรมการบริษัทฯ ต้ องจัดให้ มีระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบภายในทีมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
5) คณะกรรมการบริษัทฯ ต้ องใช้ ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ทีจะเป็ นประโยชน์ตอ่ การ
ดําเนินธุรกิจ ให้ ความสนใจในกิจการของบริษัทฯ และมีความตังใจทีจะดําเนินธุรกิจอย่างต่อเนือง
6) คณะกรรมการบริ ษัทฯ มีหน้ าทีพิจารณาอนุมตั ิรายการทีมีนยั สําคัญตามทีได้ ระบุในอํานาจ
ดําเนินการของบริษัทฯ เว้ นแต่รายการนันต้ องเสนอต่อทีประชุมผู้ถือหุ้นเพือพิจารณาอนุมตั ิ ตามทีกําหนดไว้ ใน
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายอืนทีเกียวข้ อง
7) คณะกรรมการบริษัทฯ อาจมอบหมายให้ กรรมการคนหนึงหรื อหลายคนปฏิบตั ิการอย่างใดอย่าง
หนึงแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ได้
8) คณะกรรมการบริษัทฯ อาจแต่งตังบุคคลอืนใดให้ ดําเนินกิจการของบริษัทฯ ภายใต้ การควบคุม
ของคณะกรรมการบริษัทฯ หรื อมอบอํานาจเพือให้ บคุ คลดังกล่าวมีอํานาจตามทีคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรและ
ภายในระยะเวลาทีคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร และคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอนเปลียนแปลงหรื อแก้ ไข
อํานาจนันๆ ได้
คณะกรรมการชุดย่ อยทีแต่ งตังโดยกรรมการบริษัทฯ
 คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีจํานวนอย่างน้ อย 3 คน ประกอบด้ วยประธานกรรมการตรวจสอบ 1 คน
และกรรมการตรวจสอบอย่างน้ อย 2 คน โดยทังหมดต้ องมีคณ
ุ สมบัติเป็ นกรรมการตรวจสอบตามหลักเกณฑ์ของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และต้ องเป็ นกรรมการอิสระตามนิยามของบริษัทฯ โดยมีวาระการดํารงตําแหน่งเท่ากับวาระ
ของกรรมการบริ ษัทฯ
สําหรับกรรมการอิสระ ได้ กําหนดคุณสมบัติไว้ ดังนี
1) ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 1 ของจํานวนหุ้นทีมีสทิ ธิออกเสียงทังหมดในบริษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริษัท
ย่อย บริษัทร่วม หรื อนิติบคุ คลทีอาจมีความขัดแย้ ง ทังนีให้ นบั รวมการถือหุ้นของผู้ทีเกียวข้ องของกรรมการอิสระรายนันๆ
ด้ วย
2) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการทีมีสว่ นร่วมบริหารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ทีปรึกษาทีได้ เงินเดือน
ประจํา หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริ ษัทย่อยลําดับเดียวกัน หรื อนิติบคุ คลที
อาจมีความขัดแย้ ง เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันทียืนคําขออนุญาตต่อ
สํานักงาน
3) ไม่เป็ นบุคคลทีมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะ
ทีเป็ นบิดามารดา คูส่ มรส พีน้ อง และบุตร รวมทังคูส่ มรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุม หรื อ
บุคคลทีจะได้ รับการเสนอให้ เป็ นผู้บริหารหรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท หรื อบริษัทย่อย
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4) ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริษัทร่ วม หรื อนิติ
บุคคลทีอาจมีความขัดแย้ ง ในลักษณะทีอาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทังไม่เป็ นหรื อ
เคยเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึงไม่ใช่กรรมการอิสระ หรื อผู้บริหารของผู้ทีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริ ษัท
ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรื อนิติบคุ คลทีอาจมีความขัดแย้ ง เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อย
กว่าสองปี ก่อนวันทียืนคําขออนุญาตต่อสํานักงาน
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึง รวมถึงการทํารายการทางการค้ าทีกระทําเป็ นปกติเพือ
ประกอบกิจการ การเช่าหรื อให้ เช่าอสังหาริ มทรัพย์ รายการเกียวกับสินทรัพย์หรื อบริการ หรื อการให้ หรื อรับความช่วยเหลือ
ทางการเงิน ด้ วยการรับหรื อให้ ก้ ยู ืม คําประกัน การให้ สนิ ทรัพย์เป็ นหลักประกันหนีสิน รวมถึงพฤติการณ์อืนทํานอง
เดียวกัน ซึงเป็ นผลให้ ผ้ ขู ออนุญาตหรื อคูส่ ญ
ั ญามีภาระหนีทีต้ องชําระต่ออีกฝ่ ายหนึง ตังแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ทีมี
ตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาตหรื อตังแต่ 20 ล้ านบาทขึนไป แล้ วแต่จํานวนใดจะตํากว่า ทังนีการคํานวณภาระหนีดังกล่าวให้
เป็ นไปตามวิธีการคํานวณมูลค่าของรายการทีเกียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ว่าด้ วยการเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฎิบตั ิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการทีเกียวโยงกัน โดยอนุโลมแต่ในการพิจารณา
ภาระหนีดังกล่าว ให้ นบั รวมภาระหนีทีเกิดขึนในระหว่างหนึงปี ก่อนวันทีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริ ษัทร่วม หรื อนิติบคุ คลที
อาจมีความขัดแย้ ง และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึงไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรื อหุ้นส่วนผู้จดั การของสํานัก
งานสอบบัญชี ซึงมีผ้ สู อบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรื อนิติบคุ คลทีอาจมีความขัดแย้ งสังกัดอยู่
เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ ว ไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันทียืนคําขออนุญาตต่อสํานักงาน
6) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ให้ บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึงรวมถึงการให้ บริการเป็ นทีปรึกษากฎหมาย
หรื อทีปรึกษาทางการเงิน ซึงได้ รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้ านบาทต่อปี จากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรื อ
นิติบคุ คลทีอาจมีความขัดแย้ ง ทังนีในกรณีทีผู้ให้ บริการทางวิชาชีพเป็ นนิติบคุ คล ให้ รวมถึงการเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
กรรมการซึงไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรื อหุ้นส่วนผู้จดั การ ของผู้ให้ บริการทางวิชาชีพนันด้ วย เว้ นแต่จะได้ พ้นจาก
การมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ ว ไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันยืนคําขออนุญาตต่อสํานักงาน
7) ไม่เป็ นกรรมการทีได้ รับการแต่งตังขึนเพือเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรื อผู้ถือหุ้นซึงเป็ นผู้ทีเกียวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
8) ไม่มีลกั ษณะอืนใดทีทําให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกียวกับการดําเนินงานของ
บริษัทฯ
ภายหลังได้ รับการแต่งตังให้ เป็ นกรรมการอิสระทีมีลกั ษณะเป็ นไปตามวรรคหนึง ข้ อ 1 ถึงข้ อ 8
แล้ ว กรรมการอิสระอาจได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ ตดั สินใจในการดําเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดับเดียวกัน หรื อนิติบคุ คลทีอาจมีความขัดแย้ ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์
คณะได้
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หน้ าทีและความรั บผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ มีดังต่ อไปนี
1) สอบทานให้ บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้ องและเพียงพอ
2) สอบทานให้ บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal control) และระบบการตรวจสอบ
ภายใน (Internal audit) ทีเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ตลอดจนให้ ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง โยกย้ าย เลิกจ้ างหัวหน้ าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรื อหน่วยงานอืน
ใดทีรับผิดชอบเกียวกับการตรวจสอบภายใน
3) สอบทานให้ บริษัทฯ ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายทีเกียวข้ องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4) พิจารณาคุณสมบัติ ความเป็ นอิสระ ผลการปฎิบตั ิงาน และค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี เพือ
เสนอแต่งตังและเลิกจ้ างผู้สอบบัญชี และการกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีต่อคณะกรรมการบริ ษัทฯ รวมทังเข้ าร่วม
ประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้ าร่วมประชุมด้ วยอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง
5) พิจารณารายการทีเกียวโยงกันหรื อรายการทีอาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ให้ เป็ นไปตาม
ั ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สงู สุด
กฎหมายและข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทังนี เพือให้ มนใจว่
ต่อบริษัทฯ
6) จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจําปี ของบริษัทฯ ซึง
รายงานดังกล่าวต้ องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้ องประกอบด้ วยข้ อมูลอย่างน้ อยดังต่อไปนี
(ก) ความเห็นเกียวกับความถูกต้ อง ครบถ้ วน เป็ นทีเชือถือได้ ของรายงานทางการเงินของ
บริษัทฯ
(ข) ความเห็นเกียวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
(ค) ความเห็นเกียวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรื อกฎหมายทีเกียวข้ องกับธุรกิจของบริษัทฯ
(ง) ความเห็นเกียวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
(จ) ความเห็นเกียวกับรายงานทีอาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
(ฉ) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้ าร่วมประชุมของกรรมการ
ตรวจสอบแต่ละท่าน
(ช) ความเห็นหรื อข้ อสังเกตโดยรวมทีคณะกรรมการตรวจสอบได้ รับจากการปฏิบตั ิหน้ าทีตาม
กฎบัตร
(ซ) รายการอืนทีเห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัวไปควรทราบ ภายใต้ ขอบเขตหน้ าทีและความ
รับผิดชอบทีได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
7) ปฏิบตั ิการอืนใดตามทีคณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมายด้ วยความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ
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เรือง:
มติทีประชุ ม:
วันทีอนุมตั ใิ ช้ :

 คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ แต่งตังกรรมการจํานวนหนึงให้ เป็ นคณะกรรมการบริ หาร มีอํานาจหน้ าที
ควบคุมดูแลกิจการของบริษัทฯ ตามทีคณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย โดยแต่งตังกรรมการคนหนึงเป็ นประธาน
กรรมการบริหาร ทังนีกรรมการบริหารมีวาระการดํารงตําแหน่งเท่ากับวาระของกรรมการบริษัทฯ
หน้ าทีและความรั บผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
1) ปฏิบตั ิงานและดําเนินการให้ เป็ นไปตามนโยบาย กลยุทธ์และแผนการดําเนินงานที
คณะกรรมการบริษัทฯ กําหนด
2) จัดให้ มีแผนปฏิบตั ิการในการนํานโยบาย กลยุทธ์และแผนการดําเนินงานทีคณะกรรมการ
บริษัทฯ กําหนดไปปฏิบตั ิ เพือเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการบริ ษัทฯ
3) กํากับดูแลและติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการอย่างใกล้ ชิด และรายงานผลการ
ดําเนินงานต่อคณะกรรมการบริ ษัทฯ เป็ นประจําทุกเดือน รวมทังรายงานเหตุการณ์ทีมีหรื ออาจมีผลกระทบต่อการ
ดําเนินงาน
4) มีอํานาจพิจารณาอนุมตั ิคา่ ใช้ จ่ายทีเกียวข้ องกับการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ ภายใต้
ขอบเขตอํานาจทีคณะกรรมการบริษัทฯ กําหนดตามระเบียบว่าด้ วยอํานาจการจัดการ
5) พิจารณากลันกรองเรื องทีจะเสนอเข้ าสูว่ าระการประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ
6) จัดให้ มีการประชุมคณะกรรมการบริหารเป็ นประจํา และรายงานผลการประชุมให้
คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ
7) ปฏิบตั ิหน้ าทีอืนตามทีได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทฯ


คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่ าตอบแทน
ประกอบด้ วยกรรมการทีไม่เป็ นผู้บริหารจํานวนไม่น้อยกว่า 3 คน กรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทนมีวาระการดํารงตําแหน่งเท่ากับวาระของกรรมการบริ ษัทฯ
หน้ าทีและความรั บผิดชอบของคณะอนุกรรมการสรรหาและกําหนดค่ าตอบแทน มีดังนี
1) พิจารณาสรรหากรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการบริ ษัทฯ ทีต้ องออกตามวาระ เสนอต่อทีประชุม
ผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี โดยเสนอผ่านคณะกรรมการบริษัทฯ
2) คัดเลือกและสรรหาบุคคลทีสมควรได้ รับการเสนอชือเป็ นกรรมการ ในกรณี ทีตําแหน่งว่างลง
ด้ วยเหตุอืน ทีไม่ใช่เนืองมาจากการครบวาระ เพือเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
3) พิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัทฯ ทีปรึ กษาคณะกรรมการบริ ษัทฯ กรรมการ
ตรวจสอบ และกรรมการบริหาร เสนอต่อทีประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี โดยเสนอผ่านคณะกรรมการบริษัทฯ
4) ปฏิบตั ิหน้ าทีอืนตามทีได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
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2. สิทธิและความเท่ าเทียมกันของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ เสีย
คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น และผู้มีสว่ นได้ เสียกลุม่ ต่างๆ โดยทุกฝ่ ายจะได้ รับ
การคุ้มครองสิทธิและได้ รับการปฏิบตั ิจากบริษัทฯ อย่างเท่าเทียมและเป็ นธรรม
ผู้ถือหุ้น: บริ ษัทฯ มุง่ มันทีจะดําเนินงานให้ มีผลประกอบการทีดีมีการเติบโตของกําไรอย่างต่อเนือง
เพือให้ มลู ค่าหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ให้ เพิมสูงขึนในระยะยาว โดยบริษัทฯ มุง่ เน้ นให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ มีโอกาสรับรู้ผลการ
ดําเนินงานของบริ ษัทฯ และมีสว่ นร่วมในการตัดสินใจผ่านการประชุมผู้ถือหุ้น ซึงจะจัดการประชุมอย่างโปร่งใส ชอบธรรม
และเป็ นประโยชน์ตอ่ ผู้ถือหุ้นและผู้เกียวข้ อง มีการเปิ ดเผยข้ อมูลสารสนเทศต่อผู้ถือหุ้นอย่างทัวถึงและเสมอภาคโดยไม่
เลือกปฏิบตั ิ ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสทิ ธิเข้ าร่วมประชุม สิทธิในการมอบฉันทะให้ บคุ คลอืนเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
แทน สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนเสียงเลือกตังหรื อถอดถอนกรรมการ สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนแต่งตังและ
กําหนดค่าจ้ างผู้สอบบัญชี สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในการเปลียนแปลงนโยบายทีสําคัญของบริษัทฯ นอกจากนี
ผู้ถือหุ้นมีสทิ ธิเสนอเพิมวาระการประชุมและเสนอชือผู้ทีมีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมทีจะได้ รับการแต่งตังเป็ นกรรมการล่วงหน้ า
ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นได้ ตามหลักเกณฑ์ทีบริ ษัทฯ กําหนด
ลูกค้ า : บริษัทฯ มุง่ มันในการปรับปรุงประสิทธิภาพการให้ บริการ โดยยึดมันความเป็ นธรรมทังในด้ าน
ราคาและคุณภาพการให้ บริการและความซือสัตย์สจุ ริ ตใน การเจรจาและการทําสัญญา
คู่ค้า :
บริษัทฯ ได้ จดั ทําคูม่ ือการดําเนินการเกียวกับการจัดซือสินค้ าและบริการไว้ อย่างชัดเจน มีการ
ปฏิบตั ิตามเงือนไขการค้ า และสัญญาทีตกลงกันไว้ มีการ จ่า ยชํ า ระเงิ น ตรงตามเวลา รวมทังให้ ค วามร่ ว มมื อ แก่ ผ้ ูข าย
สินค้ าและบริการ ในด้ านข้ อมูลต่างๆ ทีจําเป็ น
คู่แข่ ง : บริ ษัทฯ ปฏิบตั ิตามกรอบกติกาการแข่งขันทีดี ไม่สร้ างข่าวอันเป็ นเท็จเพือทําลายชือเสียงทํา
ให้ คแู่ ข่งเสียหาย
เจ้ าหนี : บริษัทฯ ได้ ปฏิบตั ิตามเงือนไขการกู้ยืมเงินตามข้ อตกลงและหน้ าทีๆ พึงมีตอ่ เจ้ าหนีทางธุรกิจ
สังคม: บริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม และให้ การสนับสนุนช่วยเหลือและเข้ าร่วมใน
กิจกรรมต่างๆ ทีเป็ นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนในทุกท้ องทีทีบริ ษัทฯ มีการดําเนินธุรกิจอย่างสมําเสมอ
3. การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญในการเปิ ดเผยข้ อมูลของบริษัทฯ จึงได้ มีนโยบายการ
เปิ ดเผยสารสนเทศ ทังทีเป็ นสารสนเทศทางการเงิน และ ทีไม่ใช่ทางการเงินอย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน ทันเวลา และโปร่งใส
เพือให้ ผ้ ถู ือหุ้น และผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียของบริษัทฯ ได้ รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกันตามทีกําหนดโดยข้ อบังคับของ
หน่วยงานทีกํากับดูแล
รวมถึงการทีคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้ทีเกียวข้ องต้ องมีการรายงานการเปลียนแปลงการถือครอง
หลักทรัพย์ของบริ ษัทฯ ตามกฎเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เรือง:
มติทีประชุ ม:
วันทีอนุมตั ใิ ช้ :

นโยบายคณะกรรมการ
บริษัท บริหารและพัฒนาเพือการอนุรักษ์ สิงแวดล้อม จํากัด (มหาชน)
นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครังที 1/2562
ทบทวนครังที : 2
วันที 30 มกราคม 2562
หน้า:
7/7

4. จรรยาบรรณธุรกิจ
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ จดั ทําข้ อกําหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจ เพือใช้ เป็ นหลักปฏิบตั ิสําหรับกรรมการ
ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ทีจะประพฤติปฏิบตั ิในสิงทีถูกต้ องด้ วยความซือสัตย์สจุ ริตระมัดระวัง และรับผิดชอบ
เพือสร้ างความน่าเชือถือและความไว้ วางใจของลูกค้ า ผู้ถือหุ้นและสาธารณชนทัวไป ดังนี
1) บริหารงานและ/หรื อปฏิบตั ิงานด้ วยความซือสัตย์สจุ ริ ต โปร่งใส ภายใต้ กรอบกฎหมาย วัตถุประสงค์
ข้ อบังคับของบริษัทฯ มติทีประชุมผู้ถือหุ้น รวมทังหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี
2) บริ หารงานและ/หรื อปฏิบตั ิงานโดยนําความรู้และทักษะการบริหารมาใช้ อย่างเต็มความสามารถ
เพือให้ เกิดประโยชน์สงู สุดต่อบริ ษัทฯ และใช้ ดลุ ยพินิจในการตัดสินใจดําเนินการใดๆ อย่างระมัดระวังและรอบคอบ
3) พึงบริหารงานและ/หรื อปฏิบตั ิงานโดยหลีกเลียงความขัดแย้ งผลประโยชน์สว่ นตนต่อผลประโยชน์
ของบริษัทฯ เพือให้ การบริหารงานเป็ นไปอย่างเต็มทีและมีประสิทธิภาพ หมายรวมถึง
• ไม่หาผลประโยชน์สว่ นตนจากการเป็ นกรรมการหรื อพนักงานบริ ษัทฯ ไม่วา่ ทางตรงหรื อ
ทางอ้ อม
• ไม่ใช้ ข้อมูล หรื อข่าวสารอันเป็ นสาระสําคัญต่อการเปลียนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ที
ยังไม่ได้ เปิ ดเผยต่อสาธารณชนเพือแสวงหากําไรหรื อผลประโยชน์จากการซือขายหลักทรัพย์
ของบริ ษัทฯ
• ไม่ใช้ ความลับของบริษัทฯ ในทางทีผิดและเมือพ้ นตําแหน่งไปแล้ วไม่เปิ ดเผยข้ อมูลหรื อเอกสาร
ทีเป็ นความลับของบริษัทฯ
• กรณีกรรมการต้ องไม่เป็ นกรรมการในบริษัททีเป็ นคูแ่ ข่ง ไม่มีสว่ นได้ สว่ นเสียในกิจการทีมี
ลักษณะเป็ นการแข่งขันกับบริษัทฯ ไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้ อม
• ไม่มีผลประโยชน์ในการทําสัญญาใดๆ ของบริษัทฯ
4) บริ หารงานและ/หรื อปฏิบตั ิงานเพือผลประโยชน์ของผู้มีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ าย ตลอดจนรักษา
ภาพลักษณ์ของบริษัทฯ
5) คํานึงถึงทางเลือกในการใช้ ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ โดยให้ มีผลกระทบต่อความปลอดภัย
ความเสียหายต่อสังคม สิงแวดล้ อม และคุณภาพชีวิตของประชาชนน้ อยทีสุด

